V. Naprawa i konserwacja
Wszelkie naprawy PRZEKANIKA BISTABILNEGO BR-10 wykonuje producent.
Urz¹dzenie nie wymaga ¿adnych dodatkowych zabiegów konserwacyjnych.
POLSKI PRODUCENT
VI. Karta gwarancyjna
Producent udziela gwarancji na poprawne dzia³anie PRZEKANIKA BISTABILNEGO BR-10. Okres gwarancji
wynosi 36 miesiêcy od daty sprzeda¿y. Gwarancjê przed³u¿a siê o czas wykonania naprawy. Naprawy
gwarancyjne wykonuje bezp³atnie producent po dostarczeniu PRZEKANIKA do producenta. Niew³aœciwa
eksploatacja urz¹dzenia lub samodzielne dokonywanie w nim przeróbek powoduje utratê gwarancji.
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Instrukcja obs³ugi
I. Przeznaczenie
PRZEKANIK BISTABILNY BR-10 przeznaczony jest do w³¹czania lub wy³¹czania odbiornika za pomoc¹
³¹cznika impulsowego. Ka¿de kolejne przyciœniêcie ³¹cznika impulsowego, powoduje zmianê stanu przekaŸnika
wykonawczego. Je¿eli odbiornik by³ w³¹czony, to chwilowe przyciœniêcie ³¹cznika powoduje wy³¹czenie odbiornika
i odwrotnie.
PRZEKANIK BISTABILNY BR-10 umo¿liwia w³¹czanie i wy³¹czanie odbiornika wieloma równolegle
po³¹czonymi ³¹cznikami impulsowymi co sprawia, ¿e odbiornik mo¿na w³¹czyæ lub wy³¹czyæ w dowolnym miejscu.
PRZEKANIK BISTABILNY BR-10 mo¿e wspó³pracowaæ z nieograniczon¹ liczb¹ ³¹czników impulsowych bez
podœwietlenia i ograniczon¹ liczb¹ przycisków impulsowych z podœwietleniem, po³¹czonych równolegle.
PRZEKANIK BISTABILNY BR-10 mo¿na zastosowaæ w “inteligentnych” instalacjach elektrycznych.

RoHS
PRZEKANIK BISTABILNY BR-10 spe³nia wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej:
- LVD 2014/35/UE - Dyrektywa niskonapiêciowa z dnia 26 lutego 2014r.
- EMC 2014/30/UE - Dyrektywa kompatybilnoœci elektromagnetycznej z dnia 26 lutego 2014r.
Ze wzglêdu na ochronê œrodowiska, nie nale¿y wyrzucaæ zu¿ytych urz¹dzeñ elektrycznych
i elektronicznych razem z odpadami komunalnymi. Zu¿yty sprzêt nale¿y oddaæ bezp³atnie do
punktów zbiórki w celu recyklingu. Wszelkie informacje na ten temat mo¿na otrzymaæ
u sprzedawców, dystrybutorów, producenta lub w internecie. Opakowanie wyrobu wykonane
jest z materia³ów ekologicznych. Taœma pakowa z PCV bêdzie wykorzystana do wyczerpania
zapasów.

II. W³aœciwoœci PRZEKANIKA BISTABILNEGO BR-10
>> krótki czas reakcji na przyciœniêcie < 40 ms
>> krótki czas gotowoœci do nastêpnego przyciœniêcia > 200 ms
>> du¿a moc ³¹czeniowa - 16 A (4000 W), 250 VAC
>> du¿y pr¹d rozruchowy - odpornoœæ na pr¹d udarowy 100 A
>> dowolnoœæ po³¹czeñ:
> styki przekaŸnika wykonawczego (jeden styk zwierny - NO, jeden styk rozwierny – NC) galwanicznie
odseparowane, co umo¿liwia po³¹czenia w ró¿nych konfiguracjach
>> sygnalizacja œwietlna (LED):
> LED zielony - sygnalizacja obecnoœci napiêcia zasilania 230 VAC na zaciskach N-L
> LED czerwony - sygnalizacja zwarcia styków 1-2
> LED niebieski - sygnalizacja zwarcia styków 2-3
>> monta¿ na szynie DIN 35 mm.
W PRZEKANIKU BISTABILNYM BR-10 zastosowany zosta³ wyspecjalizowany przekaŸnik G2RL-1-E-HR
firmy OMRON, przeznaczony do za³¹czania ró¿nego rodzaju lamp oœwietleniowych. Specjalna konstrukcja
przekaŸnika umo¿liwia skuteczne za³¹czanie lamp o pr¹dzie rozruchowym do 100 A.

IV. Dane techniczne

III. Monta¿

Znamionowe napiêcie zasilania LN

230 VAC, + 10%, - 15%
Czêstotliwoœæ znamionowa
50 Hz
Maksymalny pr¹d obci¹¿enia (moc):
> obci¹¿enie rezystancyjne
16 A, AC1 (4 000 W)
> lampy ¿arowe
10 A (2500 W)
> lampy halogenowe
8 A (2000 W)
> lampy jarzeniowe
8 A (2000 W)
> lampy energooszczêdne i LED
8 A (2000 W)
Chwilowy pr¹d rozruchowy
100 A
Styki wykonawcze
1 x NO, 1 x NC
Znamionowy pobór mocy
0,5 W
Pr¹d zwarcia przycisków impulsowych
5 mA
Czas reakcji na przycisk impulsowy
< 40 ms
Czas ponownej gotowoœci
> 200 ms
Kontrola dzia³ania
przycisk TEST
100 000 cykli
Trwa³oœæ mechaniczna

Pod³¹czenie PRZEKANIKA BISTABILNEGO BR-10 mo¿e wykonaæ wy³¹cznie osoba uprawniona do
obs³ugi instalacji elektrycznych. Nale¿y pamiêtaæ o prawid³owym doborze zabezpieczeñ.
Na froncie PRZEKANIKA BISTABILNEGO BR-10 widoczne s¹ trzy informacyjne lampki LED: zielona,
czerwona i niebieska oraz przycisk TEST .
Na bocznych œciankach PRZEKANIKA BISTABILNEGO BR-10 znajduj¹ siê: schemat pod³¹czenia oraz
charakterystyka dzia³ania.
W celu pod³¹czenia PRZEKANIKA BISTABILNEGO BR-10 nale¿y:
1. upewniæ siê, ¿e instalacja elektryczna jest wy³¹czona
2. pod³¹czyæ PRZEKANIK zgodnie ze schematem (rys.2, rys.3) w opcjach:
> sygna³ steruj¹cy S1 z napiêcia L
> sygna³ steruj¹cy S1 z napiêcia N
> przy wykorzystaniu zacisków 1-2 - po za³¹czeniu zasilania odbiorniki s¹ wy³¹czone
> przy wykorzystaniu zacisków 2-3 - po za³¹czeniu zasilania odbiorniki s¹ za³¹czone
3. w³¹czyæ napiêcie zasilania:
> zaœwieci siê zielony LED
> po 1 s mrugn¹ - LED czerwony i LED niebieski
> po 2 s zaœwieci siê LED niebieski, co sygnalizuje zwarte styki 2-3
4. przycisn¹æ przycisk TEST
> zgaœnie LED niebieski, a zaœwieci siê LED czerwony
> styki 2-3 zostan¹ rozwarte, a styki 1-2 zostan¹ zwarte
5. sprawdziæ dzia³anie z ³¹cznikiem impulsowym
> ka¿de kolejne w³¹czenie powoduje zmianê stanu napiêcia na odbiorniku
oraz zmianê œwiecenia LED:
niebieski - zwarte styki 2-3
czerwony - zwarte styki 1-2
6. sprawnie dzia³aj¹ca instalacja jest gotowa do eksploatacji
7. PRZEKANIK nie reaguje, jeœli przerwa pomiêdzy kolejnymi w³¹czeniami bêdzie krótsza od 200 ms.
8. schemat pogl¹dowy dzia³ania PRZEKANIKA BISTABILNEGO BR-10 przedstawia rys.1.
PRZEKANIK BISTABILNY BR-10 mo¿e wspó³pracowaæ z nieograniczon¹ liczb¹ ³aczników niepodœwietlanych
i ograniczon¹ liczb¹ ³¹czników podœwietlanych:
- ³¹czniki podœwietlane neonówk¹ (1 mA) < 5 szt.
- ³¹czniki podœwietlane LED (0,1 mA) < 50 szt.

Stopieñ ochrony
Pozycja pracy
Monta¿
Przekrój przewodów przy³¹czeniowych
Temperatura pracy
Masa

IP 20
Pionowa
Jedno pole 18 mm, szyna DIN 35mm
0,2÷2,5 mm2
-25...+50 °C
80 g
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Rys 1. Schemat pogl¹dowy zasady dzia³ania PRZEKANIKA BISTABILNEGO BR-10.
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Rys 2. Przyk³adowy schemat pod³¹czenia PRZEKANIKA BISTABILNEGO BR-10
wraz z tablic¹ mo¿liwych wariantów pod³aczeñ.
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Rys 3-1. Schemat pod³¹czenia PRZEKANIKA BISTABILNEGO BR-10
> sterowanie sygna³em L na zacisku S
> po w³¹czeniu zasilania (N-L) - odbiornik wy³¹czony
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Rys 3-2. Schemat pod³¹czenia PRZEKANIKA BISTABILNEGO BR-10
> sterowanie sygna³em L na zacisku S
> po w³¹czeniu zasilania (N-L) - odbiornik za³¹czony
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Rys 3-3. Schemat pod³¹czenia PRZEKANIKA BISTABILNEGO BR-10
> sterowanie sygna³em N na zacisku S
> po w³¹czeniu zasilania (N-L) - odbiornik wy³¹czony
Rys 3. PRZEKANIK BISTABILNY BR-10 w ró¿nych wersjach pod³¹czeñ.
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Rys 3-4. Schemat pod³¹czenia PRZEKANIKA BISTABILNEGO BR-10
> sterowanie sygna³em N na zacisku S
> po w³¹czeniu zasilania (N-L) - odbiornik za³¹czony

